
 

पोलीस ेशन देगलूर 129/2023क 324,323,504,506, 34      भादवी  िद.21/3/2023 

पोलीस
ेशन

चेनाव 

गू.र.न.वकल
म 

गू.घ. ता. वेळ व  
िठकाण 

िफयादीचे नाव व प ा व 
मोनं 

खुलासा:--- 

देगलूर गूरन. 
129/2023 
क 324,323, 
504,506, 34      
भादवी 
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद. 20/03/2023 रोजी 
21.15 वाचे सुमारास 
मौ.मंडगी ता.देगलूर 
येथील िफयादीचे 
घरासमोर  
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद. 21/03/2023 रोजी 
वेळ 01.50वा. नोदंनं. 07 
वर 
 
 
दाखलकरणार:- पोना  
507  कदम ने.  पो. े . 
देगलुर 
 

िफयादीचेनाव व प ा व 
मो–  
सं ाम पांडुरंग लोणे  वय 
35 वष         वसाय– 
मजुरी रा.मंडगी ता.देगलुर 
मोनं 937062121 
 
आरोपी- 
 

खुलासा:-- 
सादर िवंनती की, नमुद ता.वेळी व िठकािण यातील आरोपीतांनी 
संगनमत क न आरोपी मांक 1. यांने मा ा विडला सोबत वाद 
का करता  णुन लाकुड घेऊन  िफयादीचे डो ात मा न डोके 
फोडले व सा ीदार यास मु ा मार िदला व आरोपी .2. यांने लाथा 
बु ानी मारहाण क न िशवीगाळ क न िजवे मार ाची धमकी 
िदली वगैरे िफयादी व न मा.पोिन सा. यांचे आदेशांने गु ा दाखल 
क न पुढील तपास पोहेकाँ 1984 सकनुरे यांचेकडे िदला. 
 
तपािसकअंमलदार– 
पोहेकाँ 1984 सकनुरे पो े देगलूर मोनं 9552186602 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पोिन ीमाचरेमोनं 9821159844 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 



 

                     पो. टे वमानतळ गुरनं 101/2023 कलम 324, 323,504,506,भादवी द  21/03/.2023 

अ. . िज हावपो. टे.
चनेाव 

गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व 
प ा 

हक गत शरेा 

1 2 3 4 5 6 8 
 िज हानांदडे, 

पो. टे. 
िवमानतळ 

ग.ुघ.ता.वेळ व 
ठकाण – दनांक 

20/03/2023 रोजी 
सांयकाळ  19.15 वा 
या सुमारास फयाद चे 

घरासमोर  कामठा खु. 
नांदेड   
पुवश 05 क.मी.   
 
 
गु हा दाखल ता. वेळ- 

द  21/03/.2023 

रोजी वेळ 12.58 वा 
टे.डा. 22 

 
पो. टे 
वमानतळ गुरनं 
101/2023 कलम 
324, 

323,504,506,

भादवी 

 
फयाद -  

वनोद गगंाधर कांबळे  

वय 19 वष यवसाय 

मजुर   रा. कामठा खु. 
नांदेड  

मो. 7822087584 
 
 
 
आरोपी-   
 

 
खलुासा – सादर वनंती क,नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील फयाद च ेशेजार  राहणारा आरोपी याने फयाद स दा  

प यासाठ  चल असे हणाला, यास दा  प यास येत नाह  

असे हणुन फयाद ने नकार द याने  फयाद स िशवीगाळ 

क न थापड बु यांनी मारहान  क न, या या हातातील 

दगडाने डो यावर व कानावर मा न दखुापत केली, व खतम 

क न टाक ल असे हणुन जव ेमार याची धमक  दली. वगरेै 

मजकुराचे जबाबव न DO API आनलदास सा. यांच ेआदेशाने 

वर माणे गु हा दाखल क न तपासकामी ASI पाचंाळ 

यांचेकडे दला. 
 
दाखल करणार- ASI गलंाडे मो. न. 9823551229  
 
 तपास  करणार –   ASI पाचंाळ   मो.न.ं 9423437844 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr   

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 

  



पो. टे नायगाव .आ.म.ृ नं.06/2023 कलम 174.CrPC द 21/03/2023 

पो. टे.चे नाव  आ  व कलम आ .घ.ता.वेळ व ठकाण फयाद चे नाव/आरोपी चे नाव व 

प ा 
हक कत 

नायगाव आ   
06/2023 

कलम 
174crpc 
   
 

मर याचे 

कारण :- 

वषार  औषध 

पऊन मृ यू 

 आ  घडला ता.वेळ. व 

ठकाण. द.12/03/2023 चे 
15:00 वा सुमारास मांजरम 

िशवार  प मेस15 क.मी  
 

आ  दाखल  

द 21/03/2023 रोजी वेळ 

13:46 न द मांक.17 
 

उिशरा च ेकारण:- आज 

रोजी mlc कागदप  ा  

झा याने 

खबर देणार:- एम.के. 

गोटमवार 

सपोउपिन.पो. टेशन 

नांदेड ामीण ज हा 
नांदेड मो. नं 
 

मयताचे नाव:-  

दे वदास गो वंदराव 

आलेवाड वय 32 वष 

रा.मांजरम ता. नायगाव 

खुलासा:-सादर वनंती क  वर नमूद ता.वेळ व ठकाणी यातील 

मयत याने याचे शेतात कोण यातर  कारणाव न कोणतेतर  

वषार  औषध प याने उपचार कामी स.द व णुपुर  नांदेड येथ े

शर र केले असता याचेवर उपचार चालू असताना दनांक 

19/03/2023 रोजी 10:30 वाजता मरण पावला आहे वगैरे MLC च े

कागदप  ा  झा याने कोणी साहेब यांचे आदेशाव न आ  

दाखल क न पुढ ल चौकशी कामे अ दलु गफूर hc 2040 यांचे कडे 

दल.े 
 

आ  दाखल करणा याचे नाव:-hc/2304 टो पे पोलीस टेशन 

नायगाव 

तपासीक  अंमलदार : HC/2040 अ दलु गफूर मो.नं.8793872040 
 

पो. टे. .अिध.नाव व मो.नं:-मा.पो.िन.गुठे साहेब .मो.नं. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

  



पो. टे.नाव धमाबाद ग.ुर.नं 55/2023 कलम  379 भा.द.वी.   द. द.,21/03/,2023 

पो. टे.नाव  ग.ुर.न.ंव 

कलम  

फयाद  नाव प ा यवसाय गु हा घ.ता.वेळ ठकाण                  ह ककत 

धमाबाद ग.ुर.न ं

55/2023 

कलम  

379  
भा.द.वी. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फयाद  :-  

शेख कैसर शेख बाबिुमया वय30 

वष यवसाय खाजगी नौकर  

या.िशवाजी नगर धमाबाद 

या.धमाबाद जी.नांदेड 

मो. .8484016992 

 
आरोपी :- अ ात  

 
गेलामाल :- 35000 एक pasion x 

pro drs cast का या रंगाची 
जचा पािसगं .MH 26 BA 

2058 असा असललेी ज.ुवा. क.अ.ं 

गु हा घ.ता.वेळ ठकाण :- 

द.18/ 03/2023 रोजी सकाळ  

10:00वा त े13:40 वा.च े

समुारास इनानी िमरची दकुान 

समोर धमाबाद  
 
 
ग.ुदा.ता.वेळ व न द मांक :- 

द.,21/03/,2023  

च े13:27 वा 
टे.डा.न द .14 वर 

 
 

सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 

फयाद   याची मोटारसायकल .वगैरे मजकुराच े फयाद व न 

वर माण े MH 26 BA 2058 ह  इनानी िमरची दकुान समोर 

धमाबाद यथेे लावनु बलोली येथील खाजगी काम आटोपनू परत 

बलोली यथुेन धमाबाद यथे े येवून पा हल े असता लावले या 
ठकाणी दसनु आली नाह  मोटारसायकल कोणीतर  अ ात 

चोर यांनी चो न नलेी आहे सदर मो.सा.चा आज रोजी पयत 

शोध घतेला परंतु ती िमळुन आली नाह  हणून आज रोजी 
पो. टे.ला येवनू त ार देत आहे.वगैरे मचकुराचा जबाब व न  

मा.पो.िन.साहेबांच ेआदेशान ेगु हा दाखल क न तपास बट स पो 
उप िन आबेद   यांच ेकडे दला. 
 
तपास :- सपोउपनी  आबेद मो. .9823027835 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

  



         पो. टे.तामसा  गूरन 20/2023 कलम 279,304(अ) भादवी माण े द :-- 21. 03.2023 

पो. टे 

च ेनाव  

गुरन  व कलम  गु.घ.ता.वेळ व ठकाण फयाद  चे नाव ह ककत 

तामसा गुरन व कलम :-- 

20/2022 कलम:-- 

279,304(अ) 

भादवी माणे  

 

 

   

दनांक:-- 

द.23.03.2023 रोजी  12.3 0   

वा. चे समुारास  आ ी कमाणी 
पुलाजवळ ता.हदगाव ज हा 
नांदेड  

 

गु.दा.ता.वेळ द :-- 

 21. 03.2023 रोजी  13.23  

वा.न द नं 14  वर . 

 

उिशराच ेकारण - फयाद  हे आज 

रोजी पो टला येऊन जबाब दला 
आहे. 

 फयाद  च ेनाव :- वलास गणपत पुर   

वय 49 वष यवसाय   शेती रा.कांडली ( बु 
) ता.हदगाव  ज हा नांदेड 

मो.न.9422553927 

 

आरोपी च ेनाव व प ा:--   

 

 

 

आरोपी अटक नाह  

सादर वनतंी क  वर नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी  यातील आरोपी हा याचे 
ता यातील मोठा सायकल ह  भरधा वेगाने व िन काळजीपणाने चालवून 

साड ण  जजाबाई रामिगर  गो वामी ह च मोटार सायकल व न खाली पाडून 

ितचे मरणास कारणीभतू झाललेा आहे वगरेै जबाब व न गु हा दाखल. 

 

दाखल करनार /.pso asi   आडे   पो टे तामसा मो.न.9527808877 

तपासीक अिधकार  यांचे नाव :--    मा.psi करवल े सा . पो. टे.तामसा  
नंबर:--  9922101100 

पो. टे भार  अिधकार  यांचे नाव व मोबाईल नबंर:-- मा.api दळवे सा. 

 पो. टे.मो.न.-7744827771 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

  



 

(DCR) भाग 1 ते 5 पो. टे. लोहा 63/2023कलम  379, भादवी द.21/03/2023 

पो. टे. च े

नाव 

गुरण व कलम     गु हा घडला दाखल फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव व प ा आरोपी 
अटक  होय/ नाह  

               हक कत  
 

  लोहा  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 /2023  

कलम 

 379 भाद व  

 गु हा घडला:- दनांक  19/03/ 2023 

रोजी 16.00 ते 23.59 वाज याचे 

दर यान  ववे ट  वन शुगर युिनट 

नंबर 03 कारखाना िशवनी जामगा 
तालुका लोहा ज हा  नांदेड उ रेस 18 

कलोमीटर  
 
गु हा दाखल:- द . 21/03/2023  वेळ   

17.48 वाजता टेशन डायर  न द   20 

वर 

 

FIR त दली:-   होय  

 

उशीराचे कारण- कारखा या या 
आजबूाजसू प रसरात शोधा शोध केली 
ते िमळून न आ याने आज रोजी 
पोलीस टेशनला हजर येऊन त ार 

जबाब द लेव न . 

 फयाद  च ेनाव व प ा _ गु नाथ बस पा 
कुमदळे वय 40 वष यवसाय - सुर ा सुपर- 

वायझर राहणार शेवड  (बाजीराव) तालुका 
लोहा ज हा नांदेड मोबाईल मांक 97 70 22 

97 82 
 
  
 
 
 आरोपी चे नाव व प ा:-  आरोपी अ ात 

 
आरोपी अटक:- नाह  
 
दाखल करणार:-  पोहेका/ HC 2111 ितडके  मो 
नंबर.9767242111 

 

गेला माल- वकशॉप मधील एक पतळ  बुश( 

पाट )अदंाजे वजन 25 क. मॅ कमती अदंाजे 
12500 पयाचे/- 

 
 

आरोपीचा पूव इितहास- आरोपी अ ात 

खलुासा;  
           वर नमूद तार ख वेळ  ठकाणी यातील 

अ ात आरोपीने कारखा यातील वकशॉप मधील 

एक पतळ  बुश ( पाट )अदंाजे वजन 25 क. मॅ 

कमती अदंाजे 12500 पयाचे कोणीतर  अ ात 

चोर याने चो न नेले आहे. वगरेै जबाब व न मा. 
पो. िन. साहेबां या आदेशाने गु हा दाखल क न 

पुढ ल तपास कामी बीट पोहे का 23 25 यां याकडे 

दला. 
           
तपासी अमंलदार: पोहे का 2325 करपने  मोन 

9881708474 
 
पो. टे. भार  अिधकार  च ेनाव व मो. . 

              मा.पोिन/  तांबे  साहेब . पो. टे. लोहा 

              मो. न 9850188100 
 
केलेला तपास:- 
 
मा.पोलीस अधी क साहेब यांच ेसूचना:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& आरोपी अ ात 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 



पो. टे. कंधार  ग.ुर.न. 75/2023  कलम  279,304(A) भा द वी. द.21/03/2023 

पो. टे. च े

नाव 

     गु.र.न. व कलम    गु हा घडला दाखल फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीच ेनाव व 

प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

               हक कत  

 

 कंधार 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न. 

 75/2023  कलम  

279,304(A) भा द वी. 

 गु हा घडला :-   द 

20/3/2023  रोजी 19.00  

वा. ते 23.00 चे दर यान 

सोमठाणा ते कु ळा रोडवर 

उ व बापूराव टो पे यांच े

शेताजवळ द णेस 23 

km ता. कंधार   

 
 
गु हा दाखल:- द 

21/03/2023 वेळ 17.13 

वाजता टेशन डायर  न द 

25  वर 

 
 
 

 फयाद  च ेनाव    :-   

FIR त दली का:- होय 

 
 आरोपी चे नाव व प ा: -. अ ात 

वाहन चालक  

आरोपी अटक:- नाह  

 
 
दाखल करणार:  pso. Hc /2131 

गारोळे  पो टे कंधार 

 
 

खलुासा;  
        सादर वनंती क, वर नमुद  तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील  मयत हा दनांक 20/03/2023 रोजी 23.00वाजता च े

दर यान मोटर सायकल मांक MH 26 BJ 7640 वर बसून 

कु ळा येथून मटण घेऊन गावी परत येत असताना  उ व 

टो पे यां या शेताजवळ कोणते तर  अ ात वाहन चालकान े

यां या ता यातील वाहन हायगयीने  व िन काळजीपण े

भरधाव वेगात चालून फयाद चे नव याच ेमोटार सायकल 

ला धडक द याने फयाद चे नव याचे डो यास गभंीर 

दखुापत होऊन मरण पावला आहे. वगरेै  मजकुराचे जबाब 

व न गु हा दाखल क न  मा.पो. िन.साहेब यांच ेआदेशाने  

पुढ ल  तपास  कामी पो उपिन मुखेडकर  सा. यांच ेकडे दला. 
तपासीक अमंलदार : -  पो उपिन मखेुडकर सा.पोलीस  

टेशन कंधार. मो. नं.8308840863 

       पोलीस टेशन कंधार पो टे भार  अिधकार  नांव पो 

िन पडवळ साहेब       मो न ं9420841070 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& अ ात वाहन चालक  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

  



        
                            पोलीस टेशन नायगाव   गुरन.ं 31/2023कलम  279,338,304(अ) ipc माण े दनांक. 21.03.2023     

  पोलीस टेशनचे 
नाव 

 गु हा र ज टर नबंर व 

कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण व 

दाखल ता. वेळ 

फयाद च ेनाव व प ा मोबाईल 

नंबर, आरोपीच ेनाव व प ा 
आरोपी अटक होय /नाह  

हक कत 

पोलीस 

टेशनच े

नाव 

नायगाव 

गुरन ं31/2023 

कलम,279,338,304(अ) 

ipc  माणे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 गु हा घडला दनांक.17.3.2023 

रोजी 19:15 वाजता समुारास  

सरकार  दवाखाना समोर 

मांजरम तालकुा नायगाव 

 
 

दशा प मसे 15 कलोमीटर 

कमी 
 
 
 गु हा दाखल दनांक:- द-
2103.2023 टे डा.नोद न ं19 वर 

वेळ 17:26 वा  
 
 
 

 चके िल टची पुतता केली अगर 

कसे  :-हो 
 
 
 

उिशराचे कारण:- आज रोजी 
MLC  कागदप  ा  झा यान े

फयाद च:े- मधकुर सरेुश 

पूजाजी वय 21 वष यवसाय 

ऑटो चालक राहणार मांजरम 

तालकुा नायगाव ज हा नांदेड 

मो.नबंर. 

9767594918 
 
 

मेहताचे नाव:-  

जखमीच ेनाव- िशवशकंर सरेुश 

पुजाजी वय 25 वष राहणार 

मांजरम तालकुा नायगाव 

 

एफआर आय त 

 दली का :- होय 

 
 आरोपीच ेनाव:- टपर 

मांक.MH- 26 BE-0007 चा 
चालक 

 

खुलासा :- सादर वनंती क  वर नमदू वेळ  व ठकाणी यातील 
जखमी िशवशकंर सरेुश पूजा जी हा याचे ता यातील आटो 
मांकMH. - T26 -6048 हा चालवत असताना रोडवर ट पर या 

चालकाने ट पर धोकादायक र या रोडवर उभे क न कस याच 
कारची पा कग लाईट व इशारा न देता थांब याने जखमी ऑटो 

चालकाने ट पर च ेउजवे बाजूला पाठ मागनू धडक द याने ऑटो 
मधील राधाबाई व ठल जाकोरे व ऑटो चालकास गंभीर मार 
लाग याने उपचार काम े सरकार  दवाखाना व णुपरु  नांदेड येथ े
शर र केले असता राधाबाई जाकोरे हस मरण पावली अस याच े
डॉ टरांनी सांिगतल ेव ऑटो चालक याचे वर उपचार चाल ूआहे 
सदर घटनसे ट पर चालक कारणीभतू झाला आहे वगरेै MLC 
कागदप  ा  झा यान ेपोउपिन वाघमारे यांनी जबाब  न द वल े
व वर नमदू माणे पो.िन.साहेबांच े आदेशाव न गु हा दाखल 
क न पुढ ल तपास पोउपिन वाघमारे साहेब यांचेकडे दले 

 

दाखल करणार पोहे का ब कल नंबर 2304 टो पे मोबाईल 
नबंर.9823262304 

 
 
 तपासी अमंलदार :- psi  वाघमारे साहेब.मो.न ं
.9096618241 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& टपर मांक.MH- 26 BE-0007 चा चालक 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 

 



iksLVs ps uko foekurG  xqju 102@2023  dye 324] 323]143]147]148]149 Hkknoh fn 21@03@2023  
 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

iukdka ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  fn-
osG 

i-uk-dk-xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
 
iksLVs ps  
uko  
foekurG 
 
 

 
xqUgk ?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k &  
fn- 19@03@2023 jksth 
nqikjh 11-00 rs 11-30 
oktrkps njE;ku fQ;kZnhps 
Iyk¡V Ø- 4 'kadj Fkksjkr 
;kps ikuiêh leksj 
czkEg.kokMk rk-ft- ukansM    
 
fn’kk o varj %& 
iqoZs'k 15 fd-eh- 

  
?kVukLFkG  
%& fQ;kZnhps Iyk¡V Ø- 4 
'kadj Fkksjkr ;kps ikuiêh 
leksj czkEg.kokMk rk-ft- 
ukansM   
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-%& 
fnukad 21@03@2023  
jksth 16-21 ok 
-uksan uacj 27 oj   

 
xqUgk@ vijk/k dzaekd - 

xqju 102@2023  

 dye  

324] 323]143] 

147]148]149 Hkknoh  

 
 
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
czEgkth Kkuksck cqäjs] o; 50 o"kZs] 

O;olk;& etqjh] jk- czkEg.kokMk] rk- ft- 

ukan³ eks-ua- 9665654005 ¼tkr ckSèn½  

,Qvk;vkj izr fnyh dk; &gks; 
 

vkjksihps ukao o iRRkk %& 

  

vkjksih vVd rk osG %&ukgh   

mf’kjkps dkj.k %& nok[kkuk foykt d#u 

vkt jksth rØkj fnY;kus  

  

[kqyklk%& lknj fouarh fd]uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 

vkjksihrkauh Iyk¡V eèkhy xor dk<.ksps dkj.kko#u  xSj dk;n;kph 

eaMGh tequ gkrkr dkV;k] j‚M ?ksoqu ;soqu fQ;kZnh o lk{khnkj ;kauk 

ekjgku d#u t[keh dsys vkgs- oxSjs etdqjkps tckco:u fMvks liksfu 

vkuynkl lk- ;kaps vkns'kkus oj çek.ks xqUgk nk[ky d#u rikldkeh 

iksgsdkW@1986 dkuxqys ;kapsdMs fnyk-  

 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 

 liksfu iBk.k iksLVs foekurG eksua 8668361977  

 ] liksfu vkuynkl iksLVs foekurG eksua 7020201376 gs  

fnukad 21@03@2023 jksth  osG 18%18 ok- LVs Mk ua  29 oj jokuk  
?kVukLFkGko:u ijr %& HksV iq<s pkyq  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&   

liksfu iBk.k iksLVs foekurG eksua 8668361977  

rikfld vf/kdkjh %&  

iksgsdkW@ 1986 dkuxqys  iksLVs foekurG  eks-ua- 9657707486  

nk[ky dj.kkj %&  

liksmifu xykaMs iksLVs foekurG eksua 9823551229 

  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

                  



                  iksLVs ps uko foekurG xqju 103@2023 dye  294] 323] 504] 506] 143] 149 Hkknoh fn 21@03@2023  
 

ftYgk@ iks-
Bk.ks 

iukdka ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  fn-
osG 

i-uk-dk-xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
 
iksLVs ps  
uko  
foekurG 
 
 

 
xqUgk ?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k &  
fn- 19@03@2023 jksth 

11-00 ok- pq lqekjkl 

fQ;kZnhps ?kjkleksj 

czkEg.kokMk rk-ft- ukansM   

 
fn’kk o varj %& 
iqoZs'k 15 fd-eh 
  
?kVukLFkG  
fQ;kZnhps ?kjkleksj 
czkEg.kokMk rk-ft- ukansM   
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-%& 
fnukad 21@03@2023  
jksth 18-05 ok 
-uksan uacj 28 oj   

 
xqUgk@ vijk/k dzaekd - 
xqju  
103@2023  
dye  
294] 323] 504] 
506] 143] 149 Hkknoh  
 
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
½ 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; &gks; 

 

vkjksihps ukao o iRRkk %& 

vkjksih vVd rk osG %&ukgh   

 

mf’kjkps dkj.k %& 

 lk{khnkj ;kapk nok[kkuk foykt 

d#u vkt jksth rØkj fnY;kus  

  

[kqyklk%& lknj fouarh fd]uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy 

vkjksihrkauh xSjdk;|kph eaMGh teoqu Iy‚V eè;s xtkGh vkY;kps 

dkj.kk o:u fQ;kZnhl o lk{khnkj ;kauk f'kohxkG d#u FkkiM cqD;kauh 

o ykdMh dkBhus ekjgku dsyh vkgs- o ftos ekj.;kph èkedh fnyh 

vkgs o vkjksih -Ø- 1½ ;kus fQ;kZnhl Eg.kkyk dh fNuky jkaM rqyk 

>orks vls Eg.kqu v'yhy Hkk"ksr f'kohxkG dsyh o FkkiM cqD;kauh 

ekjgku dsyh- oxSjs etdqjkps tckco:u fMvks liksfu vkuynkl lk- 

;kaps vkns'kkus oj çek.ks xqUgk nk[ky d#u rikldkeh liksmifu ikapkG  

;kapsdMs fnyk- 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 

 liksfu iBk.k iksLVs foekurG eksua 8668361977  

] liksfu vkuynkl iksLVs foekurG eksua 7020201376 gs  

fnukad 21@03@2023 jksth  osG 18%18 ok- LVs Mk ua  29 oj jokuk  
?kVukLFkGko:u ijr %& HksV iq<s pkyq  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&   

liksfu iBk.k iksLVs foekurG eksua 8668361977  

rikfld vf/kdkjh %&  

liksmifu ikapkG iksLVs foekurG eksua 9423437844 

nk[ky dj.kkj %&  

liksmifu xykaMs iksLVs foekurG eksua 9823551229 

  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 



           iksLVs ps uko rkelk xqju 21@2023dye 325]451]323]504]506]143]147]148 Hkknoh fn 21@03@2023  
ftYgk@ iks-

Bk.ks 
iukdka ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  fn-

osG 
i-uk-dk-xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
 
iksLVs ps  
uko  
rkelk 
 
 

 
xqUgk ?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k &  
fn-18-03-2023 jksth jk=h 

22-00  ok-lqekjkl 

fQ;kZnhps ?kjkeè;s 

f'kokthuxj rkelk   

rk-gnxko   ft-ukansM  

 
fn’kk o varj %& 
nf{k.ksl 01 dh-eh- 
 
?kVukLFkG  
fQ;kZnhps ?kjkeè;s 
f'kokthuxj rkelk  rk-
gnxko     th-ukansM  
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-%& 
fnukad 21@03@2023  
jksth 15-08 ok 
-uksan uacj 15 oj   

 
xqUgk@ vijk/k dzaekd - 
xqju  
21@2023 

dye 

 325]451]323] 

504]506]143] 

147]148 Hkknoh  
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
v'kksd fnxkacj èkjeqjs  o; 47 o"kZ  

O;olk; 'ksrh jk-f'kokthuxj rkelk  

rk-gnxko  th-ukansM  

 eks-u-8390186336 

¼tkr yhaxk;r ok.kh½ 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; &gks; 

 

vkjksihps ukao o iRRkk %& 

  

 

vkjksih vVd rk osG %&ukgh   

 

mf’kjkps dkj.k %& 

fQ;kZnh gk foykt d:u vkt jksth 

iksLVsyk ;sÅu tckc fnyk vkgs-   

[kqyklk%& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksih 

R;kauh xSj dk;|kph eaMGh teowu fQ;kZnhl R;kps oMhy R;kpk ekek R;kpk 

esOg.kk R;kpk ikgq.kk Hkwisr o R;kps ?kjkrhy brj nksu rs rhu yksdkauh feGwu rw 

vkeP;k ?kjkrhy ck;dkauk eafnjkoj QksVks dk dk<w nsr ukgh ;k dkj.kko:u 

fQ;kZnhP;k ?kjkr tcjnLrhus ?kqlwu f'kohxkG d:u ykFkk cqDD;kauh ekjgk.k 

dsyh o ujsaæ tks'kh ;kauh fQ;kZnhP;k mtO;k gkrkoj ykdMh cMX;kus ek:u 

gkr QWDpj dsyk o R;kpk ekek R;kpk çnhi R;kpk ikgq.kk o R;kps ?kjkrhy 

brj nksu rs rhu yksdkauh ykFkk cqDD;kauh ekjgk.k dsyh o fQ;kZnhP;k rksaMkoj 

cqDD;kauh ek:u leksjhy nksu nkr ikMys o ;kaus fQ;kZnhl  rw iqUgk tj 

vkeP;k ?kjkrhy ck;dkauk dkgh eukykp rj rqyk [kre d:u Vkdrks vls 

Eg.kwu thos ekj.;kph èkedh fnyh oxSjs tckc o:u xqUgk nk[ky- 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 

ek liksuh Jh nGos lk iksLVs rkelk eks-ua-7744827771 o iksgsdkW@ 2498 

dY;kudj iksLVs rkelk eksa-ua-9284038840 gs  

fnukad 21@03@2023 jksth  osG 16%59 ok- LVs Mk ua  16 oj jokuk  
?kVukLFkGko:u ijr %& HksV iq<s pkyq  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&   

ek-liksfu Jh nGos lk-  iks-LVs rkelk -eks-u-&7744827771 

rikfld vf/kdkjh %&  

iksgsdkW@2498 dY;k.kdj  iks-LVs-rkelk  eksua& 9284038840  

nk[ky dj.kkj %& liksmifu vkMs iksLVs rkelk eks-u-9527808877 

  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



iksLVs ps uko dqaVwj xqju 50@2023 dye 457 380 Hkknoh fn 21@03@2023 
ftYgk@ iks-

Bk.ks 
iukdka ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  fn-

osG 
i-uk-dk-xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
 
iksLVs ps  
uko  
dqaVwj  
 
 

 
xqUgk ?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k &  
fn 17@03@2023  

ps  17-00  ok – rs 

 fn-19@03@2023 ps   

18-00 oktrk ps  njE;ku 

ekS  fuGsxogk¡u 

  
fn’kk o varj %& 
if'pesl  18 fd-eh- 

 
?kVukLFkG  
ekS  fuGsxogk¡u  
 
xqUgk nk[ky-rk-osG-%& 
fnukad 21@03@2023  
jksth 16-05 ok 
-uksan uacj 17 oj   

 
xqUgk@ vijk/k dzaekd - 
xqju  
50@2023  
dye  
457 380 Hkknoh  
 
 
 
lks;kchups 54 iksrs 

çR;sdh iksR;kr 50 fd 

yks vlk ,dw.k 27 

fDoaVy fdaer vankts 

1]08]000 @& #i;spk  

eky  

  

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
nÙkk O;adVh tkèko o; 27 o"kZ 

èkank 'ksrh jkg.kkj fuGsxoku  

rkyqdk uk;xko th ukansM 

 eks- ua   

 tkr  ejkBk  

,Qvk;vkj izr fnyh dk; &gks; 

 

vkjksihps ukao o iRRkk %& 

vKkr 

 

vkjksih vVd rk osG %&ukgh   

 

mf’kjkps dkj.k %& 

vkt jksth iksfyl LVs'ku ;sFks 

gtj ;sÅu rØkj fnY;kus nk[ky  

  

[kqyklk%& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh  ;krhy vkjksihus 

fQ;kZnhus lks;kchu BsoysY;k :eps dqywi rksMwu vkrhy lks;kchups 54 

iksrs çR;sdh iksR;kr 50 fd yks vlk ,dw.k 27 fDoaVy fdaer vankts 

1]08]000 @& #i;s pk eky pks:u usyk oxSjs tckc o:u xqUgk nk[ky 

d:u ek liksuh lk ;kaP;k vkns'kkus iq<hy rikl dkeh psi  vkVdksjs 

R;kaP;kdMs fnys  

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& 

ek fodzkar xk;dokM mifoiksvf/k mifo /kekZckn pktZ fcyksyh eksua 

9423193741] ,l-,e dRRks liksfu iksLVs /kekZckn pktZ iksLVs dqaVqj eksua 

9730432436 gs fnukad 21@03@2023 jksth  osG 19%42 ok- LVs Mk ua  

22 oj jokuk  

?kVukLFkGko:u ijr %& HksV iq<s pkyq  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&   

,l-,e dRRks liksfu iksLVs /kekZckn pktZ iksLVs dqaVqj eksua 9730432436  

rikfld vf/kdkjh %&  

,l ;w vVdksjs iks mi fu  iks LVs dqaVqj  eks ua 8669182128 

nk[ky dj.kkj %& liksmifu lqdzs iksLVs dqaVqj eks-u-8669182128 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& vKkr 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 



          
 

    
    

          
  

            
        

          

                  

      
  

    
  

         
      

        
        

        
  

  
        

        
                         

  
    

              
                

      
    

        
    

    
  

  
  

      

vkjksih vVd rk osG 
%&ukgh   
  

                              
                    
                  

                
                

                  
          

  

              
  

  
      

        

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr 
vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 

 

 



                       ¯पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 130/2023 कलम 65 ई  म ोॲ   िद. 21.03.2023  

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 
गूरन. 130/2023 
कलम 65 ई  
म ोॲ   

गू. घ. ता. वेळ व िठकाण:-
- 
िद . 21.03.2023 रोजी 09.40 
वा.तह्िसल कायालय दकगलूर 
चे समोर सावजिनक रोडवर  
गु. दा. ता. वेळ व नोदं नं 
िद. 21.03.2023 रोजी वेळ 
13. 15 वा.नोदं नं  39 
 
 
दाखल करणार- पोहेकाँ 
2350 जाधव .ने. पो े 
देगलुर 
 
 

िफयादी चे नाव  - ीकांत 
माधवराव मोरे वय 32 वष 
पोउपिन  .ने.   पो. े . देगलुर 
मो.न.  7977418500 
 
आरोपीचे नाव  - 
  
िमळाला माल - देशी दा  
िभंगरी स ाचे 180 एम एल 

मतेचे एकुण 14 बाँटल 70   
दरा माणे  980  माल 
 
आरोपीचा पुव ईितहास – िनरंक 

खुलासा:--- 
सादर िवनंती की वर नमुद ता. वेळी व िठकानी यातील आरोपी हा 
िवनापरवाना बेकायदेिशर र ा देशी दा  िभंगरी स ाचे एकुण 
14 बाँटल 70   दरा माणे  980  माल चा ोगु याचा मुदेमाल 
सह चोरटी िव ी कर ा ा उ ेशाने ता ात बाळगुन िमळुन 
आला वगैरे जबाब व न गु ा दाखल   
  
तपािसकअंमलदार-    पो.हे.काँ 2822 कनकवळे      ने. पो े  
देगलुर 

 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पो िन ी माछरे साहेब   9821159844  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& िनरंक 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



पो. टे इ लापरु . ग.ू र .न ं28 /2023कलम 12 अ मुंबई जुगार कायदा. द 21/3/2023 

पो. टे च े

नाव 

ग ू.र.न. कलम ग.ुर..घ.ता.वेळ व ठकाण  फयाद  च ेनाव  खलुासा  

ईसलापुर  ग.ुर.न/ं28/2023

कलम 12 अ 

म.ुज.ुका. माणे
. 

.गु.र नं.घ.ता.वेळ  व 

ठकान :- द 21/03/2023 

च े 17:35 वा. च ेसमुारास 

इ लापरू त ेफॉरे ट नाका 
जाणारे रोडवर रे ट हाऊस 

जवळ बाभळ च े

झाडाखाली. 

 

िमळाला मालः मटका 
जुगारच े साह य व नगद   

700/ पय.े 

फयाद   ◌ः  िशवाजी महाजन त डेवाड 

वय 56वष यवसाय नोकर  Asi  

.पो. टे.ई लापरु मो.न.ं8080308059 

 

आरोपी - 

 

ग.ुदा.ता.वेळः द21/3/2023 वेळ 19:10 

टे. डा.न ं30 

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपी हा क याण ओपन नावाचा मटका या या 
आक यावर पैस ेलावनू मटका जगुार खेळत व खेळवीत 

असताना मटका जुगारा या सा ह यासह िमळून आला. 
हणनू नमूद माण ेगु हा दाखल क न.   मा.Api साहेब 

यांच ेआदेशाने  पुढ ल तपास कामी बट Asi त डेवाड सर 

यांच ेकडे दल.े 

दाखल करनार :-  pso LHC 1906 कैलवाड. म.ँ मो.न.ं 

9421869587 

तपासीक अमलदार:-Asi त डेवाड   मो.न ं8080308059 

  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  
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vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  
vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  
 

 

 

 
 





 आरोपी

उशीराचे कारण

----- 



 
 



 

आरोपी

उशीराचे कारण

----- 



पोलीस टेशन हादगाव आ . 11/2023 कलम 174 Crpc माणे द 21/03/.2023 

पो. टेचे 

नाव 

आ .व कलम  आ  घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल ता. वेळ फयाद च ेनाव प ा व मोद  नं , 

आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी 
अटक होय/  नाह  

हक कत 

हदगाव  आ .11/2023 कलम 

174 Crpc माणे  

 

  

 21/03/2023  चे 14:00 वाजनेचे समुारास मौज े

मनलूा  

 प मेस 30 कमी   

दशा :- प मेस   30 कमी  

आ .दाखल  ता.वेळ:- द 21/03/.2023 चे 
22:13वा टे.डा न द  34 वर  

 

 मयताचे नाव :- आिशष बाबाराव बोरकर   वय  30 

वष  रा. मोहपुर ता कनवट ह.म.ु मनलूा  ता 
हदगाव  

 मयताचे कारण :- गळफास घेऊन   मृ य ूझाला  

दाखल करणार:- HC/35 िचतंल े साहेब पो टे 

हदगाव मोन.9284056205 

 खबर देणारा चे नाव:-   

बाबाराव मारोतराव बोरकर   

वय 64 वष यवसाय शेती रा. 
मोहपूर ता क नवट    मोन. 

9881486495. 

 

 

 

आरोपीच ेनाव व प ा :- िनरंक  

 

आरोपी अटक:- िनरंक  

 

   

खुलासा, 

             सादर वनतंी क  , नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील  खबर देणार यांनी पो टेला येऊन खबर दली क  

यातील मयत हा समुारे सहा म ह यापासनू सासरवाड त 

राहत होता याचे डो यावर प रणाम अस याने वलाज 

चालू होता आज रोजी पाळ याच े कड ला दोर बाधनू 

गळफास घेऊन मरण पावला वगरेै त ार  वर माणे 

आ  दाखल क न पुढ ल तपास पो उपिन चोपडे यांचे 

कडे दला मृ य ू  

  

तपािसक अमलंदार :- पो उ पनी चोपडे साहेब  साहेब 

पो टे हदगाव 

 मो नं 7972432049. 

 

 



पो. टे माहुर ग ुर न 30/2023 कलम 354,294,504 भादवी माणे द. 21/03/2023. 

पो. टे. च े

नाव  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
िमिसगंमाहुर घडला व 

कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / िमिसगं घडला 
व दाखल  

फयाद  च ेनाव व प ा व मो. न.ं आरोपी 
चे नाव व प ा, आरोपी अटक होय / नाह  

.  

                 ह ककत  

माहूर पो. टे माहुर ग ुर न 30/2023 

कलम 354,294,504 भादवी 

माणे द. 21/03/2023. 

 

 

 

 

िमळाला माल:-  

 

गु हा घडला ता. व वेळ ठकाण:-  

  दनांक 21/03/2023 रोजी द.ु02.00 वाजता 
राशन दकुान मौज े(श.ेफ) वझरा िशवार 

दिशनेस 18 k.m 

 

 

 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द.21/03/2023 चे वेळ :- 

20:58वा . 

टे.डा.क.21 वर  

उिशरा चे कारण - 

फयाद  चे नाव :-  

 

आरोपी च ेनाव :-  

FIR दले का होय/नाह  :- होय. 

 

आरोपी अटक :- नाह . 

दाखल करणार:-  

PSO/ HC 1313 डगवाल साहेब पो. टे.माहुर. 

सादर वनतंी क , वर नमदु तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील आरोपी यांनी वाईट उ ेशान े

फयाद चा छाती ध न , तु िछनाल आहे आवार  आहे, 

वे या आहे असे अ ल श दात िशवीगाळ क न तीचा 
वनयभगं केला वगरेै फयाद व न वर नमदू माणे 
गु हा दाखल क न मा.पो.िन सो यांनी पु ढल तपास 

HC/764 जाधव साहेब यांचे कडे दला आहे. 

 

तपािसक अमंलदार :- HC/764 जाधव साहेब पो. टे. 

माहुर मो.न. 7887687478 

 

पो. टे. भार  अिधकार   

नाव व मोबाईल नंबर :- पो.नी. कािशकर साहेब पो. टे. 

माहूर मो. नं. 9527988931 

 



 पो. टे कनवट गुरन7ं4/2023 कलम 379,भा.द. व. द.  21/03/2023 

पो. टे 
चे नाव  

गुरन/ं 
कलम  

गु हा घडला व दाखल  फयाद चे नाव व प ा मो नं., व 
आरोपीचे नाव व प ा. 

    ह ककत  

पो. टे. 
चे नाव 
कनवट  

गरुनं 
74/2023 

कलम 379 

भा.द. व. 
माणे 

 
 
 
 
 

गु हा घडला द. 20/03/2023 

रोजी  वेळ20:00 वाजता 
ते  द.21/03/2023 रोजीचे 
06:00वाजताचे  फयाद चे घरासमोर 
तालुका कनवट ज हा नांदेड  

 
 

गु हा दाखल :-  
द.  21/03/2023 

वेळ  21:59वाजता टे.डा. 36वर 

 

 

 गलेा माल:- मो.सा. . MH-26 

  BJ5143 

फयाद चे नाव :-   िन खल रवी 
नेमािनवार वय 26 वष यवसाय 
शेती रा. वेलमापरुा  
 ता. कनवट ज.नांदेड 

 
 

आरोपीचे नाव: अ ात 

 

 फयाद स एफ आर ची त दली 
कंवा नाह :- होय 

 
 

उशीराचे कारण :-िनरंक 

 

   .   

सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळ  व ठकाणी 
यातील  फयाद  हा याचे घर  

वेलमापुरा कनवट येथे याची मो.स. मांक. MH26BJ5143 

ह  दारासमोर लावून आराम करणे क रता गेला व सकाळ  
06:00 वाजताचे  सुमारास घराबाहेर येऊन पा हले. यांची मो. 
सा. िमळून आली नस याने मोटार सायकलचा इकडे ितकडे 
शोध घेतला परंतु मोटार सायकल िमळून आली नस याने 
पोलीस टेशनला त ार दे यासाठ  आलो वगैरे मजकुराचा 
अज द याने मा. वाठोरे साहेबांचे आदेशाने गु हा न द क न 
तपास कामी  
पो.उप.िन.मामीडवार यां याकडे दला.  
 

दाखल करणार नाव:-  PSO/  HC- 1952क लाळे 

    पो. टे. कनवट मो.नं.7709711952 

 

तपासीक अिधकार - पो. उप.िन. मामीडवार  

 पो. टे. कनवट मो.नं. 9850061133 

 

पो टे भार  अिधकार  :- मा.पोलीस िनर क बोरसे साहेब 
मो.न9ं309737394 

 

आरोपीचे नाव: अ ात 
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पो. टे.नाव धमाबाद गु र न कलम भादवी  द. द.,21/03/,2023 

पो. टे.नाव  ग.ुर.न.ंव कलम  फयाद  नाव प ा 
यवसाय 

गु हा घ.ता.वेळ ठकाण                  ह ककत 

धमाबाद गु र न
कलम

भादवी 

फयाद गंगाधर इरबा
जटाळकर वय वष
यवसाय शेती राहणार

आतकुर तालकुा धमाबाद
मो

आरोपी

 

गु हा घडला ता वेळ व ठकाण

दं रोजी सकाळ वा चे

समुारास फयाद चे घरासमोर आतकुर

ता धमाबाद

गु हा दाखल ता वेळ व ठकाण

दलं रोजी वेळ वाजता टे

डा न द ं

खलुासा सादर वनंती क वर नमूद तार ख वेळ व

ठकाणी यातील फयाद हा याचे घरासमोर बसला

असता यातील आरोपीने फयाद स दा प यासाठ

शंभर पये दे मनाला असता यातील फयाद यांनी

तलुा शंभर पये कुठून देऊ असे हणता आरोपीने

या या हातातील काठ ने फयाद चे डा या हाता या

कोप या या बाजूला मा न डावा हात मोडला व थापड

बु यानंी मारहाण क न िशवीगाळ करत जीवे

मार याची धमक दली

तपास पोलीस उपिनर क वजय पंतोजी पोलीस

टेशन धमाबाद मो

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 

 
 



 
 
 
 
             पोलीस टेशन  उ माननगर गुरन ंन.41/2023 कलम 324,323,504,506,34भादंवी दनांक21. /03/2023 

  पोलीस टेशनचे 

ना 
 गु हा र ज टर नबंर व 

कलम 

 गु हा घडला ता .  वेळ ठकाण व दाखल ता. वेळ फयाद चे नाव व प ा मोबाईल नबंर, 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक 

होय /नाह  

हक कत 

पोलीस टेशनचे 

नाव उ माननगर 

गुरन ंन.41/2023 

कलम 

324,323,504,506,34 

भादंवी  
 

गु ाच ेकारण 

–मारहाण के याने गु हा 
दाखल 

उिशराचे कारण . 

 

 गु हा घडला दनांक 

द.21/03/2023  ठकाण :-मगेंश पता माधव  

रेणेवार यांचे घरासमोर मारतळा  घरा समोर 

तालकुा लोहा  

दशा : पूवस18 

 

 गु हा दाखल दनांक:- द-21/03/2023वेळ 

22.46वा टे.डा न द  23वर 

 

 चेक िल टची पुतता केली अगर कसे  :-होय 

 

दाखल करणार :--  ASI सरोदेसाहेब पो. टे 

उ माननगर 

तपासी आमलदार- HC 2330 मो.न.9923319992 

 फयाद च ेनाव -  व ठल पता 
वामन येडे वय 40वष राहणार 

मारतळा तालकुा लोहा ज हा 
नांदेडता.मोबाईल नबंर 

मो.न9049668177 

एफआर आय त 

 दली का :-होय  

आरोपीच नाव -1  

3.रामा गो वंद िचचुंलवार  

सव राहणार मारतळा तालकुा लोहा. 

 

आरोपी अटक  :---  आरोपी अटक 

नाह त  

स वनय सादर वनंती क  वर नमदू तार ख वेळे व 

ठकाणी यातील आरोपींतानी सगंणमत क न  

फयाद स मागील भांडणाचे कारणा व न  िशवीगाळ 

क न ,थापडा. बु याने मारहाण क न डो यात 

मा न डोके फोडून जखमी केल े व जीवे मार याची 
धमक  दली . आहे वगरेै मजकुरा चे जबाब व न 

माणे गु हा दाखल क न मा पो.उप.नी. प लवेाड 

साहेब साहेबांचे आदेशान े बट पो. हे. का./ 2330 

कानगलेु यां या कडे दला 

 

पोलीस टेशन भार  अिधकारय्ाचे नाव व मोबाईल 

नंबर:- स. पो. िन भारती सा पो. टे. उ माननगर 

मो.नं. 

837898949 

मा. पोलीस अधी क साहेब यांचे सूचना माणे:- 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 



 

 
 

                         
    

  
 

                   
         

  
  

 
 

  

   
   

   
  

   
   

  
 

     
    

     
    

  
  

 
   

 

      
    

        
         

 
 

         
 

   
   

     
  

            
      

     
          
        
             

      

 
          

   
 

        
  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 
 



 
 
 
 

          

  
 

   
 

             
           

  
  

 
 

 
  

  

  
 
 

 

     
 
    

     
    
    

 
   

 

     
    
 

        
      
    

 
         
       

   

            
         

           
             

       
 

          
 

 
         

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 
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vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 
 

 



पो. टे. बलोलीगुरन नं.41/2023  कलम 354,354 ड, 294,323,504,506 भादवी  

  
 

   
 

            
        
    

बलोली पो. टे. बलोली 
गुरन नं. 

41/2023  कलम 

354,354 ड, 

294,323,504, 

506 भादवी 

 

गु हा घडला तार ख वेळ . दनाकं 

15/03/2023 रोजी चे  रा ी 11-00 

वाजताच ेसुमारास फयाद च ेअगंणात 

बामणी तालकुा बलोली 
 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ दनांक  

21/03/2023 चे 16-18  न द न. 17 
 
 
दाखल करणार . Npc 2542  

सोनकांबळे  

 पो ट बलोली मो. 9822172300 
 
 

फयाद  -   
 
 
 
 
 
आरोपी -  
 
 
 
उिशराचे कारण- मन थती ठक नस याने 

आज रोजी पो. टे. ला येवनू फयाद द याने. 
 

 

खुलासा-सादर वनतंी क  यातील नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी नमदू यातील आरोपीने 

फयाद ची घर  जाऊन दार वाजवून फयाद ने दार काढ यानतंर माझी आई झोपायला आली 
काय असे वचारले तुमची आई नाह  असे सांगत असताना आरोपीने वाईट हेतूने फयाद चा 
हात ध न ओढाला चल घरात आता कोणी नाह  हणत पदर ओढला यावेळ  फयाद  जोरात 

ओरडत असताना आ याबाई बाहेर आली मा या सुनेचा पदर सोड असे हणत यांनी मलुास 

आवाज दला याने फयाद स  अ ील  भाषेत िशवीगाळ क न ितचा वनयभंग केला व 

फयाद च ेनव यास जीवे मार याची धमक  दली या अगोदर आरोपी हा फयाद वर वाईट 

नजरेने बरेचदा पहात होता. वगरेै जबाबाव न मा. पो.िन.साहेबाचे  आदेशाने वर माणे गु हा 
दाखल 
 
पोलीस िनर क न टे सर पो टे  बलोली  मो. नं.9823802677 

 
 
तपासी अमंलदार . पोहे का 1985 िशंदे  पो. टे बलोली मो.नं 7721005064 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 
 
 



पोलीस टेशन भोकर गु.र.न. कलम अ) भादवी व कलम मु लीम म हला ववाहा या 
अिधकाराचे संर म कायदा दनांक 

पो टे 
चे नाव

गु हा र ज टर नंबर व 
कलम.

फयाद  व आरोपी 
चे नाव

हक कत

पोलीस 
टेशन 

भोकर

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण - द 
रोजी वेळ वाजता चे 

सुमारास रा. हा मी नगर कनवट 
रोड भोकर जी नांदेड
दशा उ रेस कमी अंतरावर

उशीराचे कारण आज रोजी पालीस 
टेशन भोकर येथ ेहजर येउन 

त ार  जबाब द याने.

गु हा दाखल तार ख वेळ व न द 
मांक दनांक च े

वाजता न द मांक 

फयाद :- 

आरोपी - 

खुलासा-
सादर वनंती क  वर नमुद तार ख वेळ  व ठकाणी यातील 
आरोपीने ल न झा या पासुन फयाद स हंु यासाठ  
शार र क व मानसीक छळ क न द रोजी 
वाजताच े दर यान तीचे मोबाईल फोनवर या 
नंबरवर फोन क न अ ल िशवीगाळ क न तीन वेळा 
तलाक तलाक असे हणुन मा या सोबत संसार कारायचा 
आसेल तर पाच लाख पये घेउन ये असे हणुन फोन 
ठेवला. आज रोजी पो टे ला हजर येउन वगैरे जबाब 
द या व न मा. पोनी. साहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल 
क न पुढ ल तपास जाधव यांच ेकडे दला.
दाखल करणार- पोहेकॉ जाधव पो टे भोकर ( मोन 

तपासी अमलदार - जाधव पो टे भोकर मोन 

भार  अिधकार  माननीय पोलीस िनर क उबाळे साहेब 
मोबाईल नंबर 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 



 
पो. टे. बलोली गुरन नं. 42/2023  कलम 380,34 भादवी

  
 

   
 

                  
      

बलोली गुरन नं. 

42/2023  कलम 

380,34 भादवी 

गु हा घडला तार ख वेळ . दनांक 

13/03/2023 रोजी चे  24-00 ते दनांक 

17/03/2023 रोजी चे 13-00  वाजताच े

सुमारास फयाद च े माहेरचे घर  माझे 

सगरोळ  येथ ेतालकुा बलोली. 
 

 
 
गु हा दाखल तार ख वेळ दनांक  

21/03/2023 चे 19-50 न द न. 20 
 
 
दाखल करणार . Npc 2542  

सोनकांबळे  

 पो ट बलोली मो. 9822172300 
 
 
पोलीस िनर क न टे सर पो टे  

बलोली  मो. नं.9823802677 
 

फयाद  -   
 
 
आरोपी -  
 
 
 गेला माल - 01. नेकलेस 15 ॅम कमती74,250 पयाचा. 
 02. गंठण हार 03 तोळे 06 ॅम,10 गंुज कंमत 1,19,720 पय े

असे एकूण 1,93,970 पयाचा मु ेमाल  
 
 
उिशराचे कारण- आज रोजी गावातील लोकांनी बैठक बसनू 

वचारले काह  एक ऐकत नस याने आज रोजी उिशरा पो. टे. ला 
येवून फयाद द याने. 

खुलासा-सादर वनंती क  यातील नमदू तार ख वेळ  व ठकाणी नमदू 

यातील आरोपी मांक एक हने फयाद चे माहेर या घरातील कपाटातील 

सो या या दािग याचा डबा घेऊन ितचे घरात डाळ चे ड यात ठेवली ितला 
फयाद ने व ासात घेऊन वचारपूस केली असता मीच घरातील 

कपाटातला ड बा चो न नेले व दाळ या ड यात ठेवला असे सांिगतले 
पण यातील आरोपी मांक तीन ते चार यांनी आ ह  ड बा सदरचा 
सो याचा ड बा लपवून ठेवला आहे यात सो याची दािगने कमती 
1,93,970 पयाचा मु ेमाल चोर  गेला या जबाबदाव न मा.पो.िन.साहेब 

यांच ेआदेशाने गु हा दाखल 
 
 
 
तपासी अमंलदार . पोहे का 2049 आंबेवार   पो. टे बलोली मो.नं 

9423615449 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  lnj iks LVs dMqu ekghrh vizkIr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 

 
 
 



iksLVs ps uko Hkksdj xqju 96@2023 dye 7 Hkz”Vkpkj izfrca/k vf/kfu;e 1988  fnukad 21@03@2023  
ftYgk@ iks-

Bk.ks 
iukdka ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  fn-

osG 
i-uk-dk-xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk fQ;kZnh@vkjksih gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
 
iksLVs ps  
uko  
Hkksdj  
 
 

xqUgk ?kMyk rkjh[k osG o 
fBdk.k & fn 
21@03@2023 11%00  rs 
14%00 oktrkps  lqekjkl  
rgfly dk;kZy;  Hkksdj 
ft-ukansM leksj vkdk’k 
fcvj ‘kkWihP;k ekxhy 
#e e/;s  Hkksdj ft-
ukansM- 
fn’kk o varj %&iqosZl 
v/kkZ   fd-eh- 
 
?kVukLFkG  
rgfly dk;kZy;  Hkksdj 

ft-ukansM leksj vkdk’k 

fcvj ‘kkWihP;k ekxhy 

#e e/;s  Hkksdj ft-

ukansM- 

 
xqUgk nk[ky-rk-osG-%& 
fnukad 21@03@2023  
jksth 22-52  ok 
-uksan uacj 36 oj   

 
xqUgk@ vijk/k dzaekd - 
xqju  
96@2023  
dye  
7 Hkz”Vkpkj izfrca/k 
vf/kfu;e 1988   
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& xksfoan 
dksaMhck vkDdyokM o; 32 o"kZ 
O;olk; pkyd jk- gkGnk rk- 
Hkksdj ft-ukansM] eks-u-
9921697619 
 

,Qvk;vkj izr fnyh dk; &gks; 

 

 

vkjksihps ukao o iRRkk %&  
 

vkjksih vVd rk osG %&fn-

21@03@2023 ps 23%25 oktrk 

LVs Mk ua  37 vVd vkgs  

  

[kqyklk%& lknj fouarh dh oj uewn rkjh[k osGh  ;krhy vkjksih 

yksdlosd ;kauh ;krhy fQ;kZnh ;kaps ekuysyh cgh.khps fo#) nk[ky 

,u lh  eè;s enr djrks rlsp fQ;kZnhP;k ekuysY;k cfg.khP;k irhps 

fQ;kZn o:u nk[ky xqUákr lq)k enr djrks- xkokeè;s cSBd clwu 

rqeP;k tkxspk okn feVorks] vls Eg.kwu iapkle{k iapohl gtkj #i;s 

ykpsph ekx.kh d:u rh iapk le{k Lohdk:u inkpk nq#i;ksx d:u 

Lor%pk vkfFkZd Qk;nk d:u ?ksryk] oxSjs etdqjkps fQ;kZnho:u iks-

LVs- Hkksdj ;sFks  uewn çek.ks xqUgk nk[ky 

 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& v'kksd bIij         lkgsc] 

iksyhl mi vfèk{kd , lh fc- ukansM eksu 9850483337 

gs fnukad 21@03@2023 jksth  osG 14%00 ok- LVs Mk ua  -- oj jokuk  

?kVukLFkGko:u ijr %& HksV iq<s pkyq  
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu mckGs iks LVs Hkksdj eks ua   9823045224  

 

rikfld vf/kdkjh %& v'kksd bIij         lkgsc] iksyhl mi 

vfèk{kd , lh fc- ukansM eksu 9850483337 

 

nk[ky dj.kkj %& iksmifu jk.kh HkksaMos iksLVs Hkksdj eksu 8605249286 

  

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  



 

 

                iksLVs ps uko  f’kokthuxj xqju 88@2023 dye 323]504]506] Hkknoh fnukad 21@03@2023 

ftYgk@ 
iks-Bk.ks  

iukdka ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  fn-osG 

i-uk-dk-xqjua @ 
dye 

[kcj ns.kkj ;kaps uko o 
iRrk fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
 
iksLVs ps  
uko  

f’kokth
uxj  
 
 

 
iukdk ?kMyk rkjh[k 
osG o fBdk.k & 
fnukad 20@03@2023 
jksth  osG 22%20 
ok- ps njE;ku lkBs 
pkSd ukansM 
 
fn’kk o varj %& 
iqoszl 02 fd-eh fcV 
dz 03 
  
iukdk nk[ky-rk-
osG-%& 
fnukad 21@03@2023 
jksth 15-50 ok 
-uksan uacj 19 izek.ks 
iks-LVs f’kokthuxj 
ukansM-  

 
xqUgk@ vijk/k 

dzaekd  iukdk  

88@2023 dye 

323]504]506] 

Hkknoh  

   

 
 
 

 
fQ;kZnhps uko o IkRrk 
%&  
-,Qvk;vkj izr fnyh 
dk; &gks; 
 
vkjksihps ukao o iRRkk 

%&  

vkjksih vVd rk osG 

%& fujad 

  

[kqyklk%& oj uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh pk uojk jke pkanus gk fQ;kZnh gh 

frph eqyxh o esOg.;klkscr odhykl HksVqu lkBs pkSdkrqutkr vlrkauk fRkpk irh ;kaus frl 

ikgqu rqyk rj  [kRre djrks Eg.kqu f’kohxkG d# ykxY;kus fQ;kZnhus rq dlk dk; /kedh 

nsrks vls Eg.krk vls rks iGqu tkr vlrk fQ;kZnh i.k R;kps ekxs xsyh vlrk vkjksihps frps 

lkscr >VkiV dsys o ftos ek#u VkdU;kph /kedh fnyh oxSjs tckc o#u  iukdk  nk[ky- 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iks-fu- ,l-ch-Hkkslys  iks-LVs- f’kokthuxj ukbzZV fM-vks 
vf/kdkjh   eks- ua- 7038833358 ukbzZV fM-vks vf/kdkjh liksuh ekus eks ua 9403546846 
?kVukLFkG HksV dkeh jokuk fn-21-03-2023 jksth osG 16-29 ok LVs-Mk 20 oj okilh  
?kVukLFkGko:u ijr %& HksV iq<s pkyq  
 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&  iks-fu- ,l-ch-Hkkslys  iks-LVs- f’kokthuxj ukbzZV fM-vks vf/kdkjh   

eks- ua- 7038833358 

rikfld vf/kdkjh %& liksfu ekus eks ua 9403546846 iks-LVs f’kokthuxj ukansM 

 

 

nk[ky dj.kkj %& iksuk @2547 ,l-ds-ok?kekjs iks-LVs f’kokthuxj ukansM eks ua 9766014795 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad 
 


